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Introdução

Casos de crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas 
têm sido reportados na literatura científica por mais de 40 anos (p. 
ex., Stevenson, 1960, 2001). Em um caso típico, uma criança 
extremamente jovem, que vive numa cultura que possui uma crença 
na reencarnação, começa a relatar memórias de uma vida passada. 
Em muitos casos, a criança eventualmente fornece detalhes 
suficientes para que a família seja capaz de localizar um indivíduo 
falecido, a personalidade prévia, cuja vida parece confirmar as 
afirmações feitas pela criança.

Algumas possíveis explicações têm sido sugeridas para estes 
casos. Uma delas, que se vale de meios normais, e que é 
frequentemente oferecida, é a hipótese sócio-psicológica (Brody, 
1979). De forma resumida, ela diz: 

Em uma cultura que tem a crença na reencarnação, uma 
criança que pareça falar sobre uma vida passada será encorajada a 
dizer mais. O que ela disser levará os seus pais a de algum modo 
localizar outra família cujos membros passam a crer que a criança 
está falando sobre um membro falecido dela. As duas famílias 
trocam informações sobre detalhes, e elas terminam por creditar ao 
sujeito muito mais conhecimento sobre a pessoa falecida identificada 
do que ele realmente tinha. (Stevenson & Samararatne, 1988: 237).

A característica mais importante desta hipótese é a última 
dada: de que as famílias terminam creditando às crianças muito mais 
conhecimento sobre a personalidade prévia identificada do que elas 
demonstraram de fato. Depois de as famílias das crianças saberem 
sobre a personalidade prévia, elas podem afirmar erroneamente que 
as crianças fizeram declarações as quais elas não fizeram, ou elas 

podem lembrar equivocadamente que as crianças exprimiram 
detalhes sobre a vida passada os quais elas não exprimiram. Essas 
possibilidades podem ser conjecturadas porque os registros escritos 
das afirmações das crianças raramente foram feitos antes de as 
famílias terem se encontrado. Exceções existem, entretanto, e elas 
fornecem um teste importante da hipótese sócio-psicológica. Nós 
apresentamos um novo caso aqui, no qual o investigador fez 
anotações das afirmações da criança antes que a personalidade 
fosse identificada, e três casos anteriores também serão revisados 
para comparação. 

O Caso de KA

O primeiro autor (JK) investigou o caso de um garoto (KA) no 
centro-sul da Turquia que alegava se lembrar de uma vida em 
Istambul a cerca de850 km de distância, e foi eventualmente capaz 
de confirmar muitas das afirmações do garoto.

Entrevista 

Em abril de 1997, JK se encontrou pela primeira vez com KA, 
que tinha então 6 anos de idade. O intérprete de JK era conhecido 
dos pais de KA, que concordaram em organizar esta primeira visita. 
O intérprete mencionou o interesse de JK em crianças que falavam 
de vidas passadas aos pais de KA, e lhe disseram que KA estava 
fazendo isto. As declarações de KA não eram conhecidas além do 
círculo familiar imediato, e sua família disse que embora ele tivesse 
feito algumas declarações logo depois de começar a falar, fez a 
maioria delas por volta dos 2 anos e meio de idade.

PERIÓDICO DA EDIÇÃO 
Muitos estudos vem evidenciando a reencarnação através de depoimentos de crianças. Essas memórias 
expontâneas geralmente vão se perdendo conforme a nova personalidade vai se formando (ou fundindo?).

O presente artigo é um dos mais importantes para os atuais estudos de reencarnação.
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Artigo traduzido por Vitor Moura Visoni e Julio César de Siqueira Barros.

RESUMO

Crianças que alegam lembrar vidas passadas têm sido descritas na literatura científica por mais de 40 anos, e em muitos casos suas famílias identificaram um 
indivíduo morto cuja vida acredita-se a criança esteja recordando. Estes casos têm sido criticados na seguinte base: após as famílias da criança e do indivíduo 
morto se encontrarem e trocarem informações, elas podem acabar por atribuir à criança mais conhecimento sobre esse indivíduo do que ela realmente 
demonstrou. Um caso é apresentado em que o investigador registrou as declarações de uma criança na Turquia e então descobriu subsequentemente que elas 
correspondiam em muitos detalhes à vida de um homem que viveu em Istambul a 850 km de distância e que morreu 50 anos antes de a criança nascer. Uma 
revisão de casos semelhantes em que registros escritos foram feitos antes de o indivíduo morto ser identificado indica que eles apresentam um sério desafio à 
suposição de que este fenômeno seja devido a informações falsamente creditadas.                                           
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KA vivia em Hatay, em um ambiente de classe média, numa 
confortável cobertura. Seus pais estavam obviamente encantados 
em ter um filho (ele era o único filho deles), o que na Turquia é visto 
como uma benção particularmente desejável. Os pais de KA eram 
muçulmanos Alevi bem educados que tinham amigos entre várias 
religiões diferentes e de outros interesses. Apesar de eles saberem 
que as supostas memórias de vidas passadas são consideradas 
uma característica que distingue os muçulmanos Alevi[1], eles 
aparentemente não deram grande importância às afirmações de KA. 
JK notou que eles o ouviam com interesse moderado e pareciam às 
vezes entretidos com o seu entusiasmo.

JK e seu intérprete conheceram KA em sua casa. Sua mãe 
esteve presente durante a entrevista inteira, e seu pai juntou-se à 
entrevista durante o seu curso. O intérprete traduziu o que era dito 
após curtos intervalos, e JK tomou notas e fez perguntas. Registros 
de áudio não foram feitos porque JK descobriu que um gravador 
frequentemente gera uma distração. Após o seu primeiro encontro, 
JK ficou impressionado com a clareza das afirmações de KA e com a 
confiança com que ele as tinha feito. Ele disse que o nome de sua 
família tinha sido Karakas e que fora um cristão armênio; que 
durante aquela vida, era rico e viveu em uma grande casa de  três 
andares em Istambul; que sua casa ficava sobre a água, onde os 
barcos eram ancorados, e havia uma igreja atrás dela; as pessoas o 
chamavam de Fistik, e sua esposa e filhos tinham os primeiros 
nomes gregos; seu casamento ocorreu em Bodrum, uma cidade na 
costa a aproximadamente  430 km  de Istambul por ar; ele 
freqüentemente carregava uma substancial mochila de couro e 
somente vivia na casa uma parte do ano; tinha sido baleado e morto 
e sua esposa estava envolvida no assassinato. Adicionalmente, 
mencionou que o seu filho mais novo havia morrido numa corrida de 
carros. Uma lista completa de suas declarações é dada na 
seção Análise das Afirmações. 

Investigação 

Os pais e parentes de KA não tinham informações que 
sugerissem uma conexão entre eles e a personalidade prévia 
descrita por KA. Eles não tinham amigos ou parentes em Istambul, e 
KA e sua mãe nunca haviam estado lá. Aproximadamente dois ou 
três anos antes da entrevista, o pai de KA, um contador, estivera em 
Istambul duas vezes com relação ao seu trabalho, mas, em ambas 
as ocasiões, ele deixou Istambul no mesmo dia e não tentou obter 
quaisquer informações sobre as afirmações que seu filho havia feito. 
Os pais de KA não conheciam nenhum armênio. Além disso, quando 
JK iniciou as investigações, não havia nenhuma indicação de que 
uma pessoa como descrita por KA tivesse sequer existido.

Apesar de KA ter dado mais detalhes do que a maioria dos 
indivíduos faz, a identificação da personalidade prévia 
provavelmente não teria sido possível se KA não tivesse mencionado 
que ele era vizinho de uma mulher relativamente bem conhecida em 
Istambul. Esta  mulher, chamada Aysegul, era uma negociante de 
obras de arte que havia tido algumas dificuldades com as 
autoridades. Quando um processo foi ou estava para ser aberto 
contra ela, ela deixou a Turquia, e o seu paradeiro após isso é 
desconhecido. Seu caso gerou alguma publicidade, e o intérprete de 
JK, que tinha parentes em Istambul, estava ciente da matéria. A 
maioria dos turcos educados (incluindo os pais de KA) que tinha 
algum interesse na notícia também tinha ouvido seu nome. Os pais 
de KA disseram que quando o seu primeiro filho mencionou Aysegul, 
ele era tão jovem que ele não poderia ter aprendido isso de fontes 
exteriores, mas esta possibilidade não pode ser descartada. JK não 
foi capaz de descobrir quando as histórias sobre Aysegul 
apareceram pela primeira vez nos jornais, mas isto ocorreu antes de 
KA ser capaz de falar.

Em abril de 1997, JK foi capaz de localizar a casa de Aysegul 
na região de Cengelkoy em Istambul. Próxima a ela, ele encontrou 
uma casa (agora vazia) de três andares que batia com os detalhes 
que KA havia dado. Foi difícil, entretanto, descobrir qualquer 
evidência de que uma pessoa como descrita por KA tivesse vivido ali 
alguma vez. Inicialmente, JK não pôde descobrir ninguém que 
tivesse ouvido falar de um armênio na região onde a casa de 
Aysegul estava localizada, e nenhum armênio vivia naquela região 
agora.

Durante uma segunda visita na região de Cengelkoy, em 
outubro de 1997, JK soube de um oficial da Igreja Armênia de 
Istambul que não havia armênios na região de Cengelkoy. A igreja 
não tinha registros, ele disse, que sugerissem que um armênio 
tivesse vivido na casa que JK identificou como aquela descrita por 
KA. Um homem idoso que tinha vivido na região de Cengelkoy por 
muitos anos, entretanto, disse a ele que um armênio tinha 
definitivamente vivido naquela casa e que os oficiais da igreja que JK 
havia conhecido não eram velhos o suficiente para se lembrar dele.

Durante uma visita adicional em outubro de 1998, JK foi 
capaz de entrevistar um historiador local, o sr. Toran Togar, que havia 
nascido em 1924. O sr. Togar era um informante excelente. Por 
exemplo, ele lembrava os nomes de cinco jornais que foram 
publicados na década de 1940 (e JK foi capaz de confirmar isso). 
Somente um desses jornais ainda está  em circulação. O  sr. Togar 
ainda lembrou, sem hesitação, vários eventos em conexão com a 
vida prévia, mas, particularmente, para estabelecer a sequencia 
correta dos eventos, ele cuidadosamente checou suas recordações 
sobre os acontecimentos sobre os quais ele tinha bastante 
confiança.

Quando JK entrevistou o sr. Togar, ele tomou o cuidado de 
não estimular qualquer resposta ou fazer quaisquer sugestões. Eles 
se encontraram perto da casa da personalidade prévia, e JK 
perguntou ao sr. Togar o que ele se lembrava sobre as pessoas que 
tinham vivido naquela casa. JK lhe disse que ele queria descobrir 
alguns detalhes sobre uma família que talvez tivesse conexão com a 
casa, mas ele não disse que uma criança havia tinha provido 
informações sobre isso. O sr. Togar então forneceu vários detalhes 
que bateram com as afirmações de KA, incluindo o nome de família 
Karakas. Ele disse que um armênio cristão tinha vivido na casa que 
JK havia identificado, que ele foi rico, que tinha sido o único armênio 
na região de Cengelkoy, que o nome de sua família era Karakas, que 
sua esposa veio de uma família ortodoxa grega e que a família dela 
não tinha aprovado o casamento. Ele disse que o nome da família da 
esposa era Yordan, que o casal teve três filhos, e que havia algum 
boato de que a sua esposa tinha alguma relação com a sua morte. O 
sr. Togar também disse que o clã Karakas vivia em uma outra região 
de Istambul, eles negociavam artigos de couro, o sr. Karakas 
frequentemente carregava uma substancial mochila de couro, e ele 
vivia na casa de Cengelkoy somente a cada período de verão. O sr. 
Togar disse que Karakas morreu em 1940 ou 1941.

JK então perguntou a ele especificamente se Karakas ou sua 
esposa tinham qualquer conexão com Bodrum, já que KA havia dito 
que ele tinha se casado lá na vida passada. O sr. Togar disse que ele 
não conhecia qualquer conexão. Adicionou que se lembrou do 
cortejo quando Karakas casou-se em Istambul e que houve algum 
interesse público no casamento incomum de um homem armênio e 
de uma mulher grega ortodoxa. Embora seja possível de que uma 
segunda cerimônia tenha ocorrido em Bodrum, nenhuma informação 
disponível sugere uma conexão com Bodrum. Adicionalmente, KA 
tinha dito de que seu filho mais jovem tinha morrido como um 
corredor de rally, mas se todos os detalhes que o Sr. Togar forneceu 
estiverem corretos, o filho deveria ser uma criança quando Karakas 
morreu já que o Sr. Togar nasceu em 1924, recordava o casamento 
de Karakas, e ele disse que Karakas morreu em 1940 ou 1941. 
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Análise das Afirmações 

As afirmações de KA que corresponderam à vida de Karakas:
(1)   Ele viveu e morreu em Istambul.
(2)   Sua casa era próxima à casa de Aysegul.
(3)   Sua casa era grande.
(4)   Sua casa tinha três andares.
(5)   Sua casa ficava na costa.
(6)   Barcos eram ancorados na casa.
(7)   Uma igreja ficava atrás da casa.
(8)   O nome de sua família era Karakas.
(9)   Ele era um armênio.
(10) Ele era um cristão.
(11) Ele era casado.
(12) Ele tinha filhos.
(13) Ele era rico.
(14) Ele frequentemente carregava uma substancial mochila 

de couro.
(15) Ele vivia na casa somente durante uma parte do ano. 

As afirmações de KA que foram parcialmente confirmadas: 

(16) Sua esposa e filhos tinham os primeiros nomes gregos. 
Seus nomes de fato não são conhecidos, mas a esposa de Karakas 
veio de uma família ortodoxa grega.

(17) Ele era chamado Fistik. Nenhuma confirmação direta 
pôde ser obtida, mas desde que os armênios usam este termo para 
se referirem a um “ótimo homem”, isto seria consistente com a 
personalidade prévia. Este termo não é conhecido pela população 
não-armênia na Turquia, e JK inicialmente assumiu que isso fosse 
um nome.

(18) Sua esposa tinha alguma relação com a morte da 
personalidade prévia. Esta suposição também foi confirmada como 
boatos da vizinhança pelo sr. Togar, o historiador. 

As afirmações de KA não verificadas ou duvidosas: 

(19) KA disse que ele tinha sido baleado com uma pistola, 
mas que não tinha morrido imediatamente. Não houve confirmação 
disto. KA tinha uma marca-de-nascença em seu peito que foi visível 
por muitos anos, e ele disse que correspondia ao ferimento causado 
pela bala da pistola. Os pais de KA não haviam reparado na marca 
até depois de KA, com cerca de três anos de idade, começar a falar 
dela. A marca de nascença não era mais visível quando JK o 
conheceu. Marcas ou defeitos de nascença têm sido observados em 
35% dos casos em que crianças afirmam lembrar-se de vidas 
passadas (Stevenson, 2001), então embora o tiro seja inverificável, a 
marca-de-nascença de KA era consistente com a sua afirmação e 
com outros casos.

(20) Ele conhecia Aysegul. Inicialmente pareceu que Karakas 
não poderia tê-la conhecido. Quando ele morreu, Aysegul tinha 
provavelmente entre 5 e 10 anos de idade. Posteriormente, 
entretanto, JK soube que Aysegul viveu na casa próxima a Karakas 
quando criança, e talvez Karakas a tivesse conhecido. Então, a 
afirmação não é diretamente verificável, mas é consistente com a 
história disponível.

(21) Ele casou em Bodrum. O sr. Togar lembrou um cortejo de 
casamento (quando Karakas se casou)  em Istambul. Se  havia 
alguma conexão com Bodrum, JK não foi capaz de descobri-la ou 
onde havia uma comunidade grega ortodoxa lá.

(22) Seu filho mais jovem morreu como corredor de rally. 
Nenhuma informação disponível sobre a família de Karakas apoia 
isto, e baseado na linha de tempo que o senhor Togar forneceu, o 
filho de Karakas era presumivelmente muito jovem para ter sido um 
corredor de rally na época da morte do pai. 

As seguintes duas afirmações corretas KA talvez tivessem 
sido feitas em um período após ele ter ouvido os nomes relevantes 
de JK. JK não as registrou durante seu primeiro encontro com KA, 
mas é possível que KA as tivesse feito na época: 

     Sua casa era em Cengelkoy.
     O nome de família da sua esposa era Yordan. 

Continuação 

JK fez algumas tentativas adicionais para obter mais 
informações. De acordo com os oficiais da Igreja Grega Ortodoxa, 
em algum período cerca de quarenta anos atrás, mais de 300 
famílias gregas ortodoxas viviam na região de Cengelkoy. Os oficiais 
disseram que a maioria destas famílias tinha desde então retornado 
para a Grécia, e eles não puderam sugerir como JK poderia contatar 
os membros da família Yordan lá. Eles também recomendaram o Sr. 
Togar como a pessoa que era a mais familiarizada com a história da 
região.

JK tentou encontrar possíveis registros sobre o casamento e 
o funeral de Karakas. Infelizmente, os registros centrais, incluindo os 
detalhes do funeral que eram mantidos pela Igreja Armênia, foram 
destruídos em um incêndio em 1957. Alguns registros ainda podem 
existir nos escritórios de cinco cemitérios em Istambul os quais estão 
somente abertos ao público durante um dia por semana. JK contatou 
o departamento de história na universidade de Istambul, mas 
descobriu que havia pouco interesse neste tipo de história local. Ele 
pesquisou um dos jornais que foram publicados na época da morte 
de Karakas sem descobrir qualquer referência a ele. As notícias 
daquela época (início da década de 1940) ficaram reduzidas 
principalmente aos acontecimentos da guerra.   Na região de Hatay, 
JK visitou uma aldeia armênia e conheceu um homem que tinha 
vivido anteriormente em Istambul chamado sr. Kirant. Ele não era 
velho o suficiente para se lembrar de qualquer coisa da época em 
que Karakas estava vivo. Ele disse que sua mãe havia lhe falado 
sobre a família Yordan, mas ele não podia se lembrar de quaisquer 
detalhes.

Durante uma visita adicional à casa de Karakas, JK conheceu 
alguns homens idosos próximos que disseram que no passado a 
casa era conhecida como a casa de Yordan. Eles disseram que após 
a morte de Karakas, a casa permaneceu com a família Yordan por 
aproximadamente 15 anos, mas a esposa de Karakas e as crianças 
não continuaram a morar lá. JK também localizou a Igreja Ortodoxa 
Grega, a qual ele não havia observado antes, atrás da casa de 
Karakas.

Depois que JK obteve os detalhes sobre Karakas listados 
acima, ele visitou KA mais uma vez. KA estava particularmente 
impressionado com a fotografia da casa de Karakas que foi tirada 
sobre a água. KA acreditou que ele poderia identificar os aposentos 
em que ele viveu. KA não sugeriu de nenhuma forma que ele 
lembrava a respeito dos novos detalhes que JK tinha descoberto. 
Quando JK perguntou a ele se a sua esposa poderia ter sido grega 
ortodoxa, ele respondeu que não se lembrava.

KA estava consciente que ele tinha começado a esquecer 
alguns dos detalhes quando JK o visitou em 1999. Ele tinha então 8 
anos de idade. Até então, não havia ainda nenhuma indicação de 
que qualquer um em seu meio pudesse estar ligado com a 
personalidade prévia ou pudesse ter alguma informação sobre ela. 

Relatórios Anteriores de Casos com Registros Escritos

Casos em que os registros escritos foram feitos antes que a 
personalidade prévia tivesse sido identificada são raros. Mais de 
2500 casos de jovens crianças com declarações de vidas passadas 
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estão agora registrados nos arquivos da Divisão dos Estudos da 
Personalidade na Universidade de Virgínia, mas somente 33 deles 
envolvem casos onde a personalidade prévia foi identificada depois 
que os registros das declarações das crianças foram feitos. Alguns 
destes foram publicados anteriormente (Haraldsson, 1991; Mills, 
Haraldsson, & Keil, 1994; Mills & Lynn, 2000; Stevenson, 1974; 
Stevenson & Samararatne, 1988), e eles demonstraram que tais 
casos, embora raros, ocorrem de fato. Qualquer esforço em rejeitar o 
presente caso como uma excentricidade isolada deve se endereçar 
a estes casos anteriores, então é importante revisar alguns deles. 

O Caso de Sujith Jayaratne 

Stevenson (1977) reportou o caso de Sujith Jayaratne, um 
garoto que vivia em um subúrbio de Colombo, a capital do Sri Lanka, 
que descreveu uma vida numa aldeia chamada Gorakana 
distante 12 km. Um monge registrou notas das conversas que ele 
teve com Sujith sobre suas memórias quando Sujith tinha 2,5 anos 
de idade, e Stevenson foi capaz de obter uma cópia traduzida delas. 
Esses documentos indicaram que Sujith disse que ele era de 
Gorakana e que viveu na área de Gorakawatte, que seu pai se 
chamava Jamis e que não tinha um olho (Sujith apontou o olho 
direito para indicar que esse era o defeituoso), que ele frequentou 
a kabal iscole (que significa “escola dilapidada”) e tinha um professor 
chamado Francis lá, e que ele deu dinheiro para uma mulher 
chamada Kusuma, que preparou  “string hoopers”[2], um tipo de 
comida, para ele. Ele deixou subentendido que ele deu dinheiro para 
Kale Pansala, ou Templo da Floresta, e disse que dois monges 
ficavam lá, um deles se chamava Amitha. Ele disse que sua casa era 
caiada, seu banheiro ao lado de uma cerca, e que ele banhava-se 
em água morna.

O monge então foi a Gorakana e descobriu que todas as 
alegações de Sujith eram verdadeiras para um homem chamado 
Sammy Fernando, que morreu com a idade de 50 anos depois de ter 
sido atingido por um caminhão 6 meses antes de Sujith ter nascido. 
Quando Stevenson investigou o caso um ano depois, ele soube que 
duas pessoas na vizinhança de Sujith tinham conexões com Sammy 
Fernando. A família de Sujith conhecia uma delas, um camarada 
beberrão de Fernando, ligeiramente, e a outra, a irmã mais nova de 
Fernando, nem um pouco. A família não tinha ideia de quem Sujith 
estava falando até o monge ir a Gorakana – de fato, nem a mãe de 
Sujith nem o monge tinham ouvido falar sobre Gorakana antes de o 
caso ter se desenvolvido – e a ideia de que o amigo beberrão de 
Fernando ou a irmã sub-repticiamente deram informações a Sujith 
parece muito difícil. 

O Caso de Kumkum Verma 

Kunkum Verma era uma garota na Índia que descreveu uma 
vida na cidade de Darbhanga a  40 km  de sua aldeia (Stevenson, 
1975). Sua tia fez anotações de suas afirmações 6 meses antes que 
qualquer um tentasse identificar a personalidade prévia, e Stevenson 
foi capaz de obter extratos de seus registros que continham 18 
delas. Eles documentavam detalhes que batiam todos com a vida de 
uma mulher que morreu 5 anos antes de Kumkum ter nascido, 
incluindo o nome de Urdu Bazar, a área de Darbhanga onde ela 
viveu, o nome do filho dela e o fato de que ele trabalhava com um 
martelo; o nome do neto dela; o nome da cidade onde o pai viveu e o 
fato de sua casa ser próxima de um pomar de mangas e para se 
chegar lá era necessário atravessar trechos com água; a presença 
de uma lagoa em sua casa; e o fato de que ela tinha um cofre de 
ferro em sua casa, uma espada pendurada perto da cama de lona 
dela, e uma cobra perto do cofre que ela alimentava com leite.

Um homem de Urdu Bazar que trabalhou para um amigo do 
pai de Kumkum eventualmente foi capaz de identificar a 

personalidade prévia. A família anterior pertencia a uma classe de 
artesãos relativamente baixa enquanto o pai de Kumkum era um 
proprietário de terra, médico homeopata e autor, então ainda que ele 
fosse a Urdu Bazar conhecer a família da personalidade prévia, ele 
nunca permitiu Kumkum ir. 

O Caso de Jagdish Chandra 

O caso de Jagdish Chandra na Índia era bastante antigo 
quando Stevenson (1975) o investigou – de fato, o indivíduo já 
estava com cerca de 30 anos – mas o pai do indivíduo, um 
advogado proeminente, escreveu um registro das alegações do 
garoto e suas averiguações na época em que o caso se 
desenvolveu. Jagdish nasceu em Bareilly, uma grande cidade no 
norte da Índia, e quando ele tinha 3 anos e meio de idade começou a 
falar que ele t inha vivido em Benares, uma cidade a 
aproximadamente 500 quilômetros de distância. Seu pai enviou uma 
carta para um jornal pedindo por ajuda na averiguação das 
alegações da criança. Na carta, ele disse que Jagdish afirmou que 
seu pai se chamava Babuji Pandey e que tinha uma casa uma casa 
em Benares com um grande portão, uma sala de estar, e uma sala 
subterrânea com um cofre de ferro fixado em uma das paredes. 
(Ji  acrescentou que o final do nome significa  respeitado, então 
Jagdish estava dizendo que o nome do pai era Babu.) Ele disse que 
Jagdish descreveu um pátio onde Babuji sentava às noites e onde as 
pessoas reuniam-se para beber “bhang” e bebida indiana. Ele disse 
que Babuji recebia massagens e colocava pó ou barro no seu rosto 
depois de banhar-se. Ele descreveu dois carros e uma carruagem 
puxada por cavalos e disse que Babuji tinha dois filhos falecidos e 
uma esposa morta.

No dia seguinte em que isto foi publicado, o pai de Jagdish foi 
a um magistrado ter as alegações de Jagdish oficialmente 
registradas antes de eles viajarem a Benares. O registro das 
alegações, adicionados a estes listados neste artigo, incluíram o fato 
de que seu nome era Jai Gopal e que seu irmão, que era maior do 
que ele, se chamava Jai Mangal e tinha morrido envenenado. Ele 
disse que o rio Ganges ficava perto da casa, e que o Dash 
Ashwamadh Ghat estava lá. (Ghats são cais onde as pessoas vão 
banhar-se, e Babu Pandey era o supervisor de um deles). Ele 
também disse que uma prostituta chamada Bhagwati tinha cantado 
para Babu.

Jagdish foi levado a Benares, onde todas as suas afirmações 
acima sobre a personalidade prévia foram verificadas (exceto que 
Babu Pandey tinha usado automóveis que não lhe pertenciam de 
fato) e onde ele reconheceu pessoas e lugares. 

Discussão

O presente caso é típico de crianças que declaram se lembrar 
de vidas passadas em alguns aspectos e incomum  em outros. 
A  idade extremamente precoce quando o indivíduo começa a falar 
sobre uma vida é a norma destes casos, e nos 1200 casos que 
foram codificados e entraram na base de dados de nossos 
computadores, a média de idade é de 32 meses. Similarmente, seu 
relatório de esquecimento de alguns dos detalhes é bastante 
comum, e a média de idade para os indivíduos pararem de falar 
espontaneamente sobre uma vida prévia é de 72 meses. Sua 
aparente marca de nascença, a qual era consistente com seu relato 
de ter sido baleado, é também uma característica que é comumente 
reportada, como observado anteriormente.

Seu caso possui outras características que são incomuns, 
como a identificação da personalidade prévia que viveu a uma 
grande distância do sujeito. A distância média entre o sujeito e a 
personalidade prévia é de 14 km, e somente um punhado de casos 
envolve uma distância superior a 500 km. O intervalo de cerca de 50 



   �16

anos entre a morte da personalidade prévia e o nascimento do 
indivíduo é raro, embora não único. Embora o tempo médio seja de 
somente 16 meses, tem havido alguns poucos casos com um 
espaço de tempo similar. Adicionalmente, em casos em que a 
personalidade prévia não havia sido determinada, o intervalo exato, 
naturalmente, é desconhecido, a menos que a criança mencione um 
ano, então talvez existam casos não resolvidos com intervalos de 
tempo similares que as famílias e investigadores não identificaram 
como tal. A longa distância e o longo intervalo geralmente tornam a 
identificação da personalidade prévia muito difícil, como ocorreu 
neste caso, mas isto também torna as declarações verificadas das 
crianças mais impressionantes.

Embora o caso de KA seja um dos mais fortes, a revisão de 
outros casos com registros escritos mostra que não é o único, e 
como os registros escritos demonstraram que os casos não eram 
criados pelas famílias atribuindo às crianças mais conhecimento 
sobre a personalidade prévia do que elas de fato detinham, este 
grupo de casos impõe um sério desafio à hipótese sócio-psicológica 
para o fenômeno.

Estes casos podem também prover uma indicação indireta da 
semelhança de que tal processo ocorreu em casos onde os registros 
escritos não foram feitos antes de a personalidade prévia ser 
identificada. Schouten & Stevenson (1998) compararam 21 casos da 
índia e do Sri Lanka nos quais os registros escritos das alegações 
das crianças foram feitos antes das famílias se encontrarem com 82 
casos investigados sem tais registros escritos anteriormente. Eles 
descobriram que o número médio de afirmações documentadas nos 
casos com registros escritos era de 25,5, enquanto que o número 
médio obtido retrospectivamente das famílias nos casos sem os 
registros escritos era significantemente menor, com 18,5. A 
percentagem de afirmações corretas era essencialmente a mesma 
nos dois grupos – 76,7% nos casos com registros escritos e 78,4% 
nos casos sem registros. Como os autores notam, os resultados 
indicam que as famílias não criam mais, e mais corretamente, 
alegações depois do encontro ou pelo menos não ao ponto de elas 
afetarem os dados de modo significativo. 

No caso de KA, sua família não tinha ideia se uma pessoa 
correspondendo a sua descrição havia de fato vivido, e foi somente 
com grande esforço que JK foi capaz de confirmar a existência de tal 
pessoa. Isso não somente elimina a possibilidade de informação 
atribuída falsamente, mas a pesquisa requerida para confirmar as 
alegações também parece eliminar a possibilidade de KA de algum 
modo ter aprendido sobre a personalidade prévia por escutar as 
pessoas falarem sobre ele. Isto torna a tarefa de explicar o caso 
através de meios normais muito difícil. 

Conclusão

A hipótese sócio-psicológica de crédito exagerado tem 
aparecido para prover o modo mais razoável de explicar através de 
modos normais muitos dos casos de crianças que alegam lembrar 
vidas passadas. Ela falha completamente, entretanto, em explicar 
aqueles em que o documento dos registros escritos prova que a 
família do indivíduo não creditou as crianças mais informação sobre 
as personalidades prévias do que elas de fato possuíam. Tais casos, 
ainda, dão crédito à validade das memórias de vidas passadas das 
crianças em geral, já que eles demonstram que algumas crianças 
fazem numerosas alegações sobre indivíduos falecidos que mais 
tarde confirmam-se serem exatas, e eles colocam dúvidas 
significativas na capacidade da hipótese sócio-psicológica de 
explicar corretamente este fenômeno. 
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NOTAS:

[1] Alevi é uma “ramificação” dos muçulmanos que acreditam na 
reencarnação (assim como também acontece com os Druzos). Essa 
crença na reencarnação é uma característica que distingue os Alevi 
dos demais muçulmanos. (Nota do tradutor Julio César de Siqueira 
Barros).

[2] Um hoop é o aro de metal que prende as madeiras de um 
barril; um string é uma corda fina; um string hooper seria uma 
bandagem que prende um grupo de fios, como um talharim largo 
prendendo um feixe de macarrões, ou algo assim (Nota do tradutor 
Julio César de Siqueira Barros).
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